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ظریف: ایران می تواند 
راه  ترانزیت  ازبکستان به 

بازارهای جهانی را فراهم کند
وزیــرامــورخارجــهبــابیــاناینکــهتاریخمشــترک
ایــرانوازبکســتانزمینــهدوســتیدوملــترابیــش
ازپیــشگســترشمیدهــد،تاکیــدکــردکــهجمهــوری
بــه ایــرانمیتوانــدراهترانزیــتازبکســتان اســامی

بازارهایجهانیوآبهایآزادرافراهمکند.
بــه  کــه  ظریــف  جــواد  محمــد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ازبکســتان ســفر کرده اســت پس از دیدار و گفت و گو 
با همتای ازبکستانی خود از مهمان نوازی دولت و ملت 
ازبکســتان تشــکر کرد و با تبریک جشــن نوروز به مردم 
ازبکســتان گفت:مــردم ازبکســتان بــا مــا در نــوروز و در 

بسیاری از موضوعات فرهنگی شریک هستند.
وزیر امور خارجه با یادآوری گفت و گوهای خود با 
عبدالعزیز کامل اف گفت: ما در زمینه روابط اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی و تقویت گســترش روابط بین ایران 
و ازبکســتان و همینطور دربــاره همکاری های منطقه ای 
به ویژه در رابطه با صلح افغانستان گفت وگو کردیم.

گســترش  بــه  امیــدواری  ابــراز  ضمــن  ظریــف 
همکاری هــای دو کشــور گفــت: جمهوری اســامی ایران 
می توانــد راه ترانزیــت ازبکســتان بــه بازارهــای جهانی و 

آب های آزاد را فراهم کند.

خداحافظی ال جی از بازار 
تلفن هوشمند

شــرکتالجــیالکترونیکــسبــاهــدفیکپارچــه
کردنفعالیتهایشومتمرکزشدنبهپروژههایآتی
ماننــدقطعــاتخودرویبرقی،واحــدارتباطاتموبایل
ضــرردهخــودراتعطیلمیکندونخســتینبرندبزرگ

تلفنهوشمندشدکهازاینبازارخارجمیشود.
بــه گــزارش ایســنا، شــرکت ال جــی در بیانیــه ای 
اعــام کــرد در ۳۱ ژوییه به تولیــد و فروش تلفن همراه 
خاتمــه می دهد تــا منابع خود را در حوزه های برخوردار 
هوشــمند،  خانــه  برقــی،  خودروهــای  ماننــد  رشــد  از 
روباتیــک و هــوش مصنوعــی متمرکز کنــد. تلفن ها ۸.۲ 
درصــد از فــروش ال جــی را در ســال میــادی گذشــته 
تشــکیل دادنــد. ضــرر کوتاه مدت در درآمد این شــرکت 
پیــش بینــی می شــود امــا انتظار مــی رود ایــن تعطیلی 

نهایتا در بلندمدت به نفع این شرکت باشد. 

رئیــسقــوهقضائیــهگفــتکــهاگــرآنقدر
کهآقایانجلســهگذاشــتندبرایاینکهچطوراز
غربیهاامتیازبگیرند،جلسهمیگذاشتندبرای
رونــقتولیــدکشــورورفــعموانــعتولید،بســیار

میتوانستدررفعمشکاتگرهگشاباشد.
بــه گــزارش قــوه قضائیــه ، ســید ابراهیــم 
رئیســی دوشــنبه در نشســت شــورای عالــی قوه 
قضائیــه  بــا شــورای قضایــی اســتان ها کــه بــه 
صــورت ارتبــاط تصویــری برگــزار شــد، بــا توجــه 
بــه شــعار ســال اظهــار کــرد: در هــر ســالی کــه 
شــعاری از جانب رهبــری حکیم و فرزانه انقاب 
اسامی اعام می شود، این اعام به معنای نیاز 
جــدی کشــور بــه تحقــق عملی آن شــعار اســت؛ 
زمانــی کــه مقام معظــم رهبری اعام یک شــعار 
می کنند امروز این نیاز کشــور اســت و باید همه 
دســتگاه ها بــا همــه ظرفیــت خــود بــرای تحقــق 
ایــن شــعار تاش کنند. دســتگاه قضایــی چه در 
بخش نظارت و چه در بخش قضاوت باید ببیند 
کــه چگونــه می توانــد پشــتیبانی کنــد و در کجای 
موضــوع پشــتیبانی از تولیــد، حمایــت از تولید و 

رفع موانع تولید قرار دارد.
رئیســی گفت: قوه قضائیه  در هر بخشــی 
کــه بــا ظرفیت هــای قانونــی امــکان حمایــت از 
تولیــد، رفــع موانــع تولیــد و پشــتیبانی از تولیــد 
وجــود دارد، بایــد در ایــن عرصــه فعاالنــه و در 
عمــل و اجــرا ظاهر شــود و این وظیفه دســتگاه 
قضایی اســت. باید از همکاران خود در سراســر 
گذشــته ســال  دو  در  کــه  کنــم  تقدیــر   کشــور 

علــی رغــم برخــی از مشــکات و کمبودهــا بیش 
از دو هــزار واحــد تولیــدی را فعال کردند و یا از 
موانــع برای فعال شــدن آن هــا جلوگیری کردند 

و ایــن جای تقدیر دارد.
رئیــس قــوه قضائیــه  بیــان کــرد: در ســال 
گذشــته بیــش از هــزار واحد تولیــدی را همکاران 
تــاش کردنــد تــا ســرپا نگهدارنــد و یــا از تعطیلی 
نجات دهند و یا اینکه اگر قرار اســت اخالی در 
کار آن هــا ایجاد شــود، نگذارند ایــن اخال اتفاق 

بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیســی بــا بیــان اینکــه از موانع مهــم تولید 

مســئله قاچــاق کاال اســت، گفــت: با قاچــاق کاال 
بــه ویــژه قاچاق ســازمان یافته باید با حساســیت 

برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه  به دادستان های سراسر 
کشــور تاکیــد کــرد کــه برای شــناخت شــبکه های 
درهــم تنیــده قاچــاق کاال از نیروهــای اطاعاتــی 
و امنیتــی کمــک بگیرنــد و گفــت: ضــروری اســت 
این شــبکه ها شناســایی شــوند و مبارزه با آن به 

صورت جدی تر در سال جدید صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه قاچاق کاال خنجری بر 
پشت تولید است، ادامه داد: واردات بی رویه در 

کشور، تولید را دچار آسیب می کند.
رئیــس دســتگاه قضــا از حمایــت از تولیــد، 
مبــارزه با فســاد و مبارزه بــا قاچاق کاال به عنوان 
ضروریاتــی کــه بــرای مانع زدایــی از مســیر تولید 

مورد تاکید است، نام برد.
رئیســی بازخوانــی و مــرور قوانینــی از جمله 
قانــون توســعه فضــای کســب و کار، قانــون رفــع 
موانــع تولیــد و قانــون اقتصــاد مقاومتــی را مــورد 
تاکیــد قــرار داد و بــا بیــان اینکــه برخــی از ایــن 
قوانیــن بــه طــور کامل اجرا نشــده اســت، گفت: 
باید قوانینی که تصویب شده به طور کامل اجرا 
شــود و  در ایــن صــورت در فضــای کســب و کار و 

رونق تولید نقش مهمی خواهند داشت.
رئیــس قــوه قضائیه  تاکید کــرد: اگر اینقدر 
کــه برخــی آقایــان جلســه گذاشــتند بــرای اینکــه 
چطــور بتواننــد از غربی هــا یــک امکانی بــرای این 
کشــور بگیرنــد، جلســه بــرای رونــق تولیــد و رفــع 
موانــع تولیــد در کشــور می گذاشــتند بســیار می 

توانست در گره گشایی در کشور موثر باشد.

رئیســی گفــت: حســاب کننــد چقــدر وقــت 
کشــور را بــرای مــواردی کــه نتیجــه ای نداشــت، 
گذاشــتند و اگــر همیــن وقــت را بــرای رفــع موانع 
تولید می گذاشــتند امروز بسیاری از کارخانجات 
تعطیل و نیمه تعطیل در کشور فعال و بسیاری 

از گره ها باز شده بود.
اقدامــات  یــادآوری  بــا  ادامــه  در  رئیســی 
صــورت گرفتــه در دســتگاه قضایــی در راســتای 
و  امــور  کــردن  الکترونیکــی  و  هوشمندســازی 
نقــش ایــن امــر در رفــع اطالــه دادرســی بیــان 
کــرد: در ســال گذشــته ۴۰ ســامانه هوشــمند و 
الکترونیکــی در دســتگاه قضایــی راه اندازی شــد 
و همچنین در این ســال شــاهد فعال شدن ۲۵ 
ســرویس اســتعامی در قوه قضائیه  بودیم که 
ایــن اقدامــات بســیار در رفــع و کاهــش اطالــه 

دادرسی ها مؤثر بود.
رئیــس دســتگاه قضــا بــا اشــاره بــه تعییــن 
تکلیــف پرونده هــای معــوق در دســتگاه قضایــی 
در ســال ۹۹، گفــت: در طــی ســالی کــه گذشــت 
همــکاران قضایــی مــا در سراســر کشــور بــه یــک 
میلیــون پرونــده قدیمی رســیدگی کردند و همین 
امر بیانگر آن است که با وجود برخی مشکات، 
مجموعــه دســتگاه قضایــی توانایــی رســیدگی و 

تعیین تکلیف پرونده های معوق را دارند.
رئیســی، همچنیــن بــه کاهــش ۱۳ درصــدی 
زمان رســیدگی به پرونده ها در ســال ۹۹ نســبت 
به سال ۹۸ اشاره کرد و از این بابت از مسئوالن 
و همــکاران قضایــی در سراســر کشــور تقدیــر به 

عمل آورد.
رییــس قــوه قضائیــه  در ادامــه بــا تأکیــد بر 
حفــظ کرامــت اربــاب رجــوع و همــکاران قضایــی 
در همــه واحدهــا و مراجــع قضایــی، گفت: حفظ 
مــردم و همــکاران قضایــی و همچنیــن  کرامــت 
مشارکت جویی از جامعه نخبگانی و عموم مردم 
در حوزه هــای مختلــف مرتبــط با دســتگاه قضایی 
اعــم از بخش های پیشــگیری، راهبردی، زندان ها 
و ... همواره مورد تأکید ما قرار دارد و این امر در 

پیشبرد مطلوب عموم بسیار مؤثر است.
اجرایــی  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  رئیســی 
شــدن کامــل مفــاد ســند تحــول قضایــی در همه 
مســئوالن  و  همــکاران  کــرد:  اظهــار  بخش هــا 
قضایــی بایــد ســند تحــول قضایــی را به درســتی 
و تمــام و کمــال بخواننــد و فهــم کننــد و بــا تمام 
تــوان بــه اجرایــی کردن مفــاد این ســند بپردازند 
و چنانچه در اجرای مفاد ســند تحول با ســئوال 
یا مشــکلی مواجه شــدند مراتب را به ستادی که 
زیر نظر معاونت راهبردی قوه قضائیه  تشــکیل 
شــده اســت منتقــل کننــد تا نســبت بــه رفع این 

مشکات اقدام صورت گیرد.
رئیس دســتگاه قضا تأکید کرد: همه اجزای 
پیاده ســازی  بــه  بــا جدیــت  بایــد  قــوه قضائیــه  
بخش هــای مختلف ســند تحول قضایــی بپردازند 
و اثــرات اجرایی شــدن مفاد ســند تحــول قضایی 

برای مردم ظاهر شود.

مرکــزپژوهشهــایمجلسشــورایاســامی
مذاکــرات »دام عنــوان بــا گزارشــی انتشــار بــا
غیرمســتقیمایــرانوآمریــکادرچارچوببرجام«
بــاتاکیــدبــراینکــهآمریــکاحاضــربــهرفــعهمــه
تحریمهــانیســت،اعامکردکــهرفعتحریمهادر
قالــببیانیــهسیاســیوحتیتغییــراتحقوقیدر
دستورالعملهایوزارتخزانهداریآمریکانهتنها
منافــعاقتصــادیایــرانراتضمیــننخواهــدکــرد،
بلکــهایــرانرادرچرخــهتکــراری»محدودســازی
هیــچ«گرفتــار تقریبــاً ازای برنامــههســتهایدر
خواهــدکــردکــهپیــشازایندرســالهای1394تا

1396تجربهشد.
بــا  مجلــس  کارشناســی  بــازوی  گــزارش  در 
یادآوری اینکه بررســی دقیق بیانیه پایانی نشســت 
مجازی کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان 
و مدیران وزرای امور خارجه کشورهای عضو برجام 
در ۱۳ فروردین مــاه  ۱۴۰۰ و انطبــاق آن بــا مواضــع 
ایــران و آمریــکا نشــان از ابهام جدی درباره پروســه 
آغاز شــده دارد، آمده اســت: »با توجه به اســتمرار 
ایــن نشســت در ســطح کارگروه هــای کارشناســی 
در روزهــای پیــش رو، ارزیابــی ایــن رونــد براســاس 
در  ایــران  اســامی  جمهــوری  قطعــی  »سیاســت 
موضــوع برجــام« و »قانون اقــدام راهبردی مجلس 
به عنــوان  تحریمهــا«  لغــو  بــرای  اســامی  شــورای 
بــرای ســنجش هرگونــه طــرح و  دو معیــار اصلــی 

پیشنهادی درباره احیای برجام ضروری است.«
در گــزارش ایــن مرکــز پژوهشــی بــا اشــاره بــه 
اظهــارات معــاون سیاســی وزیر امــور خارجه پس از 
پایان این نشست درباره عدم گفت وگوی مستقیم 
و غیرمســتقیم بــا آمریکاییهــا و همچنین نبود طرح 
گام بــه گام آمــده اســت: »آنچــه در بیانیــه پایانــی 
نشســت ذکر شــده اســت رویکــرد متفاوتی داشــته 
و حاکــی از وجــود یک طرح »مدالیتــه« برای احیای 

برجــام و برگــزاری نشســت حضــوری میــان اعضــای 
برجــام برای توافــق درباره گام های متقابل دو طرف 
اســت کــه آمریــکا نیز به صورت جداگانه در حاشــیه 
ایــن نشســت حضــور خواهد داشــت و از طریق یک 
خارجــی  سیاســت  )مســئول  کننــده«  »هماهنــگ 
اتحادیــه اروپــا یــا نماینده او( با دیگــر اعضای برجام 

در تعامل خواهد بود«.
پژوهش هــای  مرکــز  بررســی های  مطابــق 
مجلــس، مفــاد بیانیــه پایانــی نشســت کمیســیون 
برجام و موضع گیری مقامات دو طرف از پنج جهت 
برخاف سیاســت قطعی جمهوری اســامی ایران و 
قانون اقدام راهبردی مجلس است که عبارتند از:

آمریکابهدنبالحفظساختار
تحریمهاباوجوداحیایبرجاماست

۱- علیرغــم آنکــه وزیر امــور خارجه ایران تأکید 
دارد کــه »واشــنگتن بایــد تمــام تحریمهایی را که از 
زمان روی کار آمدن ترامپ اعمال، باز اعمال یا ذیل 
برچســب تــازه قــرار گرفته انــد را لغو کنــد«، آمریکا 
حاضــر بــه رفع همه تحریم ها نیســت. رابرت مالی، 
نماینــده ویــژه آمریکا در امور ایران پس از نشســت 
کمیسیون مشترک برجام در مصاحبه ای اعام کرد: 
»ایاالت متحده آمریکا در صورت بازگشت ایران به 
برجام، {صرفاً} تحریم های مغایر با توافق هسته ای 
را رفــع خواهــد کــرد«. در ایــن صــورت، اقداماتــی 
تحریم هــا  از  تنهــا بخشــی  رفــع  بــرای  آمریــکا  کــه 
)تحریم هــای مرتبــط بــا برنامــه هســته ای( در نظــر 
دارد نه تنهــا منافع اقتصادی ایران را تأمین نخواهد 
کرد، بلکه این کشــور با حفظ ســاختار تحریم ها به 
دنبال ایجاد اهرم فشاری علیه ایران در موضوعات 
موشــکی و منطقــه ای خواهــد بــود. به عبــارت دیگر، 
آمریــکا به دنبال ایجاد شــرایطی اســت که حتی در 
صورت احیای برجام ساختار تحریم های این کشور 

علیه ایران حفظ شود.

رفعکاغذیتحریمها،موجب
تضمینمنافعاقتصادیایران

نمیشود
۲-  لفــظ »مدالیته« در بیانیه پایانی نشســت 
مجازی کمیسیون برجام یا تعبیر »طراحی اقدامات 
متقابل« که در توئیت وزیر امور خارجه ایران مورد 
اشــاره قــرار گرفته اســت یــا عبــارت »مجموعه ای از 
گامهــای متقابــل اولیــه« کــه از ســوی وزارت امــور 
خارجــه آمریــکا مطرح شــده همان الگوی بازگشــت 
گام به گام است با این تفاوت که احتماالً دو طرف 
در قالــب بیانیه هــای جداگانــه مجموعــه اقدامــات 
و گامهــای خــود را به صــورت یکجــا فهرســت کرده و 
اجــرای مــوازی و همزمــان آن را آغــاز خواهنــد کــرد. 
ایــن طــرح در عمل فرایند راســتی آزمایــی تحریم ها 
توســط ایــران را بــه یک اقدام صــوری تبدیل میکند. 
طبق سیاست »حرف قطعی«، ایران در صورتی به 
تعهــدات خــود ذیل برجــام عمل خواهد کرد که رفع 
تحریم های آمریکا در عمل مورد راستی آزمایی قرار 
گرفتــه باشــد. دولــت دوازدهــم تاکنون معیــار کمی 
و قابــل سنجشــی بــرای لغــو تحریمهــا ارائــه نکــرده 
اســت. رفــع تحریم هــا در قالــب بیانیــه سیاســی و 
حتــی تغییرات حقوقی در دســتورالعمل های وزارت 
خزانــه داری آمریــکا نــه تنهــا منافــع اقتصــادی ایران 
را تضمیــن نخواهــد کــرد، بلکــه ایــران را در چرخــه 
ازای  تکــراری »محدودســازی برنامــه هســته ای در 
تقریباً هیچ« گرفتار خواهد کرد که پیش از این در 

سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹6 تجربه شد.

ماکاصلیبرایاحیایبرجاممنافع
بلندمدتایراناستونهانتخابات

۳- وزیر امور خارجه در توئیت خود درباره دور 
بعدی نشست کمیسیون مشترک برجام اعام کرد 
که هدف از این نشســت »تســریع در نهایی ســازی 
اقدامــات دو طــرف« بــرای رفــع تحریم هــا و توقــف 
اگرچــه  اســت.  تعهــد هســته ای  کاهــش  گام هــای 
در رفــع تحریمهــا نبایــد تأخیــر کــرد، ولــی تعجیل و 
تســریع در رونــد اقدامــات طــرف مقابــل بــرای رفــع 
تحریمهــا نیــز منطبــق بــا اصــول سیاســت ایــران در 
موضــوع وادار کــردن آمریــکا در بازگشــت به برجام 
نیســت. تأکیــد وزیر امور خارجه ایــران در مصاحبه 
بــا نشــریه پولیتیکــو  بــر تســریع در فراینــد احیــای 
برجام به خاطر انتخابات ریاســت جمهوری ایران در 
خردادمــاه ۱۴۰۰ یــا پایان مهلــت توافق موقت ایران 
با آژانس بین المللی انرژی اتمی موجب عدم دقت 
الزم در جزئیات اقدامات آمریکا برای رفع تحریم ها 
و راســتی آزمایی آن خواهــد بــود. بــه لحــاظ زمانــی، 
هیــچ ضرورتــی ندارد کــه تمام اقدامــات دو طرف یا 
بخــش قابــل توجهــی از آن در یــک بــازه دوماهــه تا 
پیــش از موعــد انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران 
انجــام شــود. مــاک اصلــی بــرای احیای برجــام باید 
منافــع بلندمــدت جمهــوری اســامی ایــران باشــد و 
مقــوالت کوتاه مــدت ازجملــه انتخابــات نباید باعث 

تأخیر یا تعجیل در این فرایند گردد.

آمریکا،مذاکرهراابزاریبرای
کاهشانتظاراتایراندرمسئله

رفعتحریمهامیداند
کمیســیون  در  ایــران  نماینــده  موافقــت   -۴
نشســت  در  آمریــکا  حضــور  بــا  برجــام  مشــترک 
کارشناســی ویــن و مشــارکت در تدویــن اقدامــات 
متقابل در هفته جاری چندان ســازگار با سیاســت 
رســمی جمهــوری اســامی ایــران نیســت. نــه تنهــا 

آمریــکا ضــروری  و  ایــران  میــان  مذاکــره مســتقیم 
نیســت، بلکــه رونــد تدریجــی رســمیت بخشــی بــه 
حضــور آمریــکا در میــان کشــورهای عضــو برجــام 
برخــاف منافــع ملــی ایران اســت. آمریــکا هنگامی 
مشــترک  کمیســیون  نشســت های  در  می توانــد 
برجــام شــرکت کند که به تعهــدات خود عمل کرده 
و تمــام تحریمهــا را رفــع کرده باشــد. اگرچه معاون 
وزیــر خارجــه ایــران تأکید دارد که در هیچ ســطحی 
نخواهــد  صــورت  مســتقیمی  مذاکــره  آمریــکا  بــا 
گرفــت، ولــی بایــد به ایــن موضوع توجه داشــت که 
پذیــرش  آمریــکا  و  اروپایــی  کشــورهای  دیــدگاه  از 
حضور واشــنگتن در نشســت وین اقدامی در جهت 
قــرار دادن ایــران در موقعیــت مذاکــره مســتقیم بــا 
آمریکاســت. نگاه آمریکا به مذاکره به مثابه ابزاری 
بــرای چانه زنــی در جهــت کاهــش انتظــارات ایــران 
در مســئله رفــع تحریم هــا و آغــاز فراینــد تحمیــل 
فراهســته ای  و  هســته ای  بیشــتر  محدودیت هــای 
اروپایــی  ایــن میــان، اصــرار کشــورهای  اســت. در 
ازجملــه فرانســه بــرای یافتــن »جایگزین هایی برای 
مذاکره مســتقیم میان واشــنگتن و تهران« بیش از 
آنکــه بــه نفــع ایران باشــد، اهداف آمریــکا را تأمین 

میکند.

مطابققانون،دولتبدون
هماهنگیبامجلسنمیتواند

متعهدبهاجرایهیچطرحیشود
۵- در هیچیک از طرحهای ارائه شــده نقشــی 
برای مجلس شــورای اســامی در نظر گرفته نشــده 
اســت. ایــن درحالــی اســت که طبق مــواد )6( و )7( 
قانــون اقــدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها، راســتی 
آزمایــی اجــرای تعهــدات طرف های مقابــل با نظارت 
گام هــای  توقــف  و  شــد  خواهــد  انجــام  مجلــس 

کاهــش تعهــد هســته ای ازســوی دولــت بــا مجــوز 
مجلــس صــورت میپذیــرد. در این چارچــوب، دولت 
بــدون هماهنگی و مشــورت بــا مجلس نمیتواند در 
کمیســیون مشترک برجام متعهد به اجرای هرگونه 
طرح یا پیشــنهادی شــود. عاوه بر این، دولت باید 
از عــدم نقــض برجــام در صــورت احیــای آن توســط 
جدیــد  تحریمــی  قوانیــن  اعمــال  و  آمریــکا  کنگــره 

اطمینان حاصل کند«.

تبعاتسنگینبازگشتبدبهبرجام
بــازوی  گــزارش  بنــدی«  »جمــع  بخــش  در 
کارشناســی مجلــس بــا یــادآوری اینکــه تناقــض در 
بیانیه کشــورهای اروپایــی و مواضع مقامات آمریکا 
و ایــران نشــان می دهــد تفاهــم و تلقــی مشــترکی 
درباره جزئیات »شکســت سیاست فشار حداکثری 
و بازگشــت دوجانبــه بــه برجام« نــزد طرفین وجود 
ندارد، آمده اســت: »مقصود آمریکا از اجرای کامل 
تعهــدات خود« بازگشــت مشــروط به برجــام و رفع 
بخشــی از تحریم هــا« اســت. در چنیــن شــرایطی، 
اســتمرار  از  بیــش  برجــام  بــه  بــد  بازگشــت  خطــر 
وضعیــت فعلــی در کوتاه مــدت یا میان مدت اســت. 
گذشــت زمــان، بــا توجه به افزایش فــروش نفت از 
یکســو و پیشــرفت فنی در برنامه هســته ای ازسوی 
دیگر لزوماً به ضرر ایران نیســت. آســیب بازگشــت 
بد به برجام آن اســت که آمریکا نه تنها هزینه ای 
بــه دلیل خــروج از برجام نمی پــردازد، بلکه میتواند 
در ازای رفع جزئی تحریم ها، برنامه هسته ای ایران 
را مهــار کنــد. ایــن اتفاق درک راهبــردی غلطی برای 
آمریکا ایجاد کرده و جسارت این کشور برای نقض 
مجــدد برجــام را بیشــتر خواهــد کــرد. ازاینــرو بایــد 
اطمینان حاصل شود که آمریکا نه تنها تحریم ها را 
در عمــل لغــو خواهد کرد، بلکه امکان اعمال مجدد 

آن را نخواهد داشت.

وزیرنفتیادآورشدکهبرنامهایناستکه
تــاپایانســال14۰۰ســوختنگازهــایهمراهنفت
بهحداقلممکنبرسدوبرایاینموضوعزحمات

زیادیکشیدهشدهاست.
به گزارش ایســنا، بیژن زنگنه در آیین امضای 
قراردادهای ســاخت ۲۴ دســتگاه الکتروکمپرسور با 
ســازندگان داخلــی با بیان اینکــه جمع آوری گازهای 
همراه نفت و انتقال آن به پاالیشگاه بیدبلند خلیج 
فــارس و مــارون پیش تــر شــروع شــده و طرح هــای 
امروز بخشی از برکات این طرح هاست، اظهار کرد:  
جمــع آوری گازهــای همــراه نفت دغدغه همیشــگی 
مــن بــوده اســت و برنامــه جدی برای جمــع آوری آن 
داشــتیم. بــا اباغیــه مقــام معظــم رهبــری نیــز در 

اجرای این مهم مصمم تر شدیم.
توربین ســاز  دو  امــروز  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
بــزرگ در کشــور )اوتی ســی و مپنــا داریــم( و مــا از آنها 
می خواهیــم تجهیــزات را بســازند نــه اینکــه آنهــا از مــا 
بخواهند بلکه ما به آنها کار سفارش می دهیم، گفت: 
نخســتین قراردادهــای تضمینــی خریــد کاال بــا هــدف 

حمایت از سازندگان داخلی به زودی امضا می شود.
وزیــر نفــت اظهــار کــرد: خــط لولــه نفــت خــام 
گــوره- جاســک بســیار راهبــردی اســت و در آینــده 
نزدیک نفت در این خط لوله که با توان شرکت های 

ایرانی ساخته شد جریان می یابد.
وی بــا بیــان اینکــه مــا نمی خواهیم در شــرایط 
تحریــم زیــاد حــرف بزنیــم، می خواهیــم عمــل کنیم 
و مــردم آثــار ایــن کار را ببیننــد، گفــت: همیشــه 
گفته ام در موضوع برداشــت نفت آنچه مهم اســت 
اســتخراج نفت نیســت بلکه مقدار ضریب بازیافت 

آن است و این به معنای فناوری است.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه شرکت ساختمانی 
بــه  مپنــا  و   )OTC( نفت  توربوکمپرسور  نصب  و 
انجــام  بزرگــی  کارهــای  انســانی  نیــروی  پشــتوانه 
دادند، گفت: ما نمی خواهیم در شرایط تحریم زیاد 
حرف بزنیم، می خواهیم بیشتر عمل کنیم تا مردم 

آثار کارها را ببینند.
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت نفت همســو با آغاز 
ســال ۱۴۰۰ کــه بــا تدبیــر مقــام معظــم رهبــری ســال 

نام گــذاری  مانع زدایی هــا«  و  پشــتیبانی ها  »تولیــد، 
شــده اســت کمیته ای برای تحقق این شــعار تشــکیل 
داد و در نخســتین روز کاری امســال نیــز نشســتی 
بــا مقام هــای ارشــد صنعــت نفــت به منظــور تعییــن 
مهم ترین مسئولیت های هر بخش برگزار شد، اظهار 
کــرد: طــرح جمــع آوری گازهــای همراه نفــت و انتقال 
آن بــه پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس و پتروشــیمی 
مــارون پیش تــر آغــاز شــده، طرح هــای امروز بخشــی 
از بــرکات ایــن طرح )طــرح جمع آوری گازهــای همراه 
نفــت( بیــش از یــک میلیــارد یورویــی و داخلی کردن 

ساخت الکتروکمپرسورهای این طرح است.
همیشهحسرتسوختنگازهای

مشعلراداشتم
وزیر نفت با بیان اینکه من همیشــه حســرت 
ســوختن گازهــای مشــعل را داشــتم، اظهــار کــرد: 
نخســتین بــار ســال ۱۳۵۱ زمــان دانشــجویی و در 
قالب تور به اهواز ســفر کردم. در آن روز ســوختن 
گازهــای مشــعل بــا اینکــه از خانــواده نفــت بــودم 

برایــم عجیــب بــود. اگــر خاطــرات اعلــم را خوانــده 
همیشــگی  دغدغه هــای  از  یکــی  می بینیــد  باشــید 
شــاه ســوزاندن گازهــای همراه نفت بــوده و یکی از 
اختاف های با کنسرسیوم نیز همین موضوع بوده 

است، اما کاری در این زمینه انجام نشد.
زنگنــه بــا بیــان اینکه ســوختن گازهــای همراه  
هماننــد ســوختن طــا و دالر اســت کــه آزار و اذیت 
مــردم را هــم بــه همــراه دارد، تصریــح کــرد: یکی از 
اولویت هــای رهبــر انقــاب در حــوزه نفــت و انــرژی 
کــه بــه رئیس جمهوری اباغ شــده اســت بــر همین 
موضــوع جمــع آوری گازهــای همــراه متمرکــز بــوده 
است. نخستین کاری که در این حوزه انجام دادیم 
طرح آماک بود که گازهای اسیدی را جمع کردیم و 
با بخشی از آن پتروشیمی مارون ساخته شد که از 

سودآورترین پتروشیمی های ایران است.
وی با بیان اینکه  برنامه ما این بود که تا پایان 
ســال ۱۴۰۰ دیگــر هیــچ گاز همراهــی در مشــعل ها 
نســوزد، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اقدام هایــی که 
در دســتور کار اســت ان شــاءهللا ایــن مهــم تا ســال 

۱۴۰۱ به انجام برســد و در پایان این ســال دیگر گاز 
همراهی وجود ندارد که در مشعل ها بسوزد.

تغییرپارادایموزارتنفتو
واگذاریانجیالها

و  همــراه  گازهــای  جمــع آوری  از  نفــت  وزیــر 
انتقال آن به پاالیشگاه بیدبلند به عنوان قلب همه 
طرح هــای جمــع آوری گازهــای همــراه یــاد کــرد و بــا 
بیان اینکه کارشناســان زیادی روی این موضوع که 
بسیار سخت بود کار کردند، یادآوری کرد: موضوع 
بســیار مهمــی کــه در ایــن ســال ها در وزارت نفــت 
اتفــاق افتاد تغییر پارادایــم مبنی بر اینکه ان جی ال 
بخشــی باالدســتی نیســت و ما می توانیم آنها را به 
بخــش غیردولتــی و خصوصــی واگــذار کنیــم اتفــاق 
افتــاد کــه همســو بــا آن ان جــی ال ۳۱۰۰ ، ان جی ال 
۳۲۰۰ و پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس واگذار شد.
زنگنه ادامه داد: ما حتی به دنبال این هستیم 
که O&M برای ان جی ال های موجود را هم به بخش 
خصوصی مصرف کننده آن واگذار کنیم، زیرا وزارت 

نفت خیلی نباید وارد کارهای بهره برداری شود.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از دغدغه هــای ما این 
اســت کــه در کنار ایــن طرح ها با توجــه به ضرورت 
توانمنــدی  از  اســتفاده  همچنیــن  و  اشــتغال زایی 
داخلــی هــر چقــدر می توانیــم میزان ســاخت داخل 
کــرد:   اظهــار  افزایــش دهیــم،  را  پروژه هــا  ایــن  در 
بــه  پیچیده تریــن تجهیــزات صنعــت نفــت مربــوط 
ماشــین های دوار شــامل الکتروموتورهــا، تلمبه ها، 

انواع کمپرسورها و توربین ها است.
وزیر نفت با یادآوری اینکه در این مراســم دو 
توربین ســاز و کمپرسورســاز بزرگ کشــور )اوتی سی 
و تــوگا( صحبــت کردنــد، گفت: امروز از ســازندگان 
نفــت می خواهیــم برای ما تجهیزات بســازند و دیگر 
به این صورت نیســت که آنها از ما بخواهند، بلکه 
ما از آنها تقاضا داریم که بیایند ما را توانمند کنند. 
ما از شــرکت های ســازنده تجهیزات نفت خواستیم 
کمپرســورهای فرآیندی را که نیاز پتروشــیمی است 
قابــل  داخــل کشــور  در  تجهیــزات  ایــن  و  بســازند 
ساخت هستند و فقط باید به آنها سفارش بدهیم.
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